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Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za 

provedbu javnog natječaja objavljuje sljedeće 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA 

koji podnose prijavu na javni natječaj za imenovanje  

Pročelnika/ pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo 

- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad 

 u trajanju od 3 (tri) mjeseca 

 

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta: 

- rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela kao i suradnju s 

drugim upravnim tijelima te neposredno rukovodi službenicima raspoređenim u Upravnom 

odjelu, 

- prati stanje iz djelokruga Odjela i predlaže odgovarajuće mjere te organizira provođenje odluka 

izvršnog tijela u djelokrugu Odjela, 

- brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika, prati propise iz nadležnosti odjela 

te sudjeluje u izradi Plana nabave, 

- organizira i priprema prijedloge akata, izvješća dokumenata i programa iz djelatnosti Odjela, 

sudjeluje u izradi nacrta i smjernica proračunske politike, izrađuje prijedlog proračuna, izmjena 

i dopuna proračuna, polugodišnje i godišnje izvještaje, izvršenje proračuna te sastavlja upute 

ostalim odjelima i korisnicima proračunskih sredstava za izradu financijskih planova, 

- prati gospodarska kretanja i razvoj poduzetništva na području Općine, 

- prati izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan proračuna, kontrolira 

namjensko trošenje proračunskih sredstava te surađuje u izradi svih ugovora iz koje proizlazi 

materijalna obveza Općine,  

- brine o zakonitosti prijedloga akata i drugih materijala koji se dostavljaju Načelniku i 

Općinskom vijeću na usvajanje, 

- prati i koordinira rad trgovačkih i komunalnih društva i ustanova kojih je Općina osnivač ili 

suvlasnik te daje naloge za pokretanje prisilne napate općinskih prihoda,  

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, kao i poslove koji su utvrđeni 

posebnim zakonima i aktima Općinskog vijeća.   

  

II. PODACI O PLAĆI: 

 Plaća je utvrđena Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine 

Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 9/18). 

    



Osnovnu plaću službenika raspoređenog na radno mjesto pročelnika / pročelnice Upravnog 

odjela za financije i gospodarstvo čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 

3,30 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Kostrena utvrđena je Odlukom 

Općinskog načelnika Općine Kostrena o utvrđivanju bruto osnovice za obračun plaće KLASA:022-

06/14-01/2,URBROJ:2170-07-03-14-27 od 22. siječnja 2014. godine i iznosi 4.065,00 kuna bruto.  

 

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

KANDIDATA / KANDIDATKINJA: 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja provodi Povjerenstvo za 

provedbu javnog natječaja imenovano od strane Općinskog načelnika, putem pisanog testiranja i 

intervjua. 

 Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji 

ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji dobiju poseban pisani poziv na e-mail adresu 

navedenu u prijavi. 

 Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od općeg i posebnog dijela, sa ukupno 20 

pitanja. 

 Opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike 

Hrvatske, sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, službeničkih odnosa u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, upravnog postupka i uredskog poslovanja. 

 Posebni dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz 

djelokrug rada Upravnog odjela za financije i gospodarstvo te opisa poslova radnog mjesta za čiju 

popunu je raspisan javni natječaj.  

Maksimalan broj bodova koje kandidati / kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 

10 bodova, a intervju se provodi samo s kandidatima / kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 

50% bodova na provedenom pisanom testiranju. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objaviti će se najmanje 5 dana prije 

održavanja provjere na mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr i na oglasnoj ploči Općine 

Kostrena na adresi Kostrena, Sv. Lucija 38. 

 

     Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje jesu: 

  

Opći dio: 

- Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'' broj 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 

113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – 

pročišćeni tekst i 5/14) 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15, 123/17, 98/19)  

- Zakon o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) 

- Zakon o općem upravnom postupku (''Narodne novine'' broj 47/09) 

- Uredba o uredskom poslovanju (''Narodne novine'' broj 7/09) 

 

  Posebni dio: 

- Statut Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/18, 11/18) 

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 

broj 127/17) 

- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18) 

- Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18) 

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13,148/13, 153/13, 

143/14, 115/16, 106/18) 

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) 

http://www.kostrena.hr/


- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 

115/15, 87/16, 3/18) 

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10, 19/14) 

- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) 

- Zakon o državnim potporama (˝Narodne novine˝ broj 47/14 , 69/17) 

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (˝Narodne novine˝ broj 29/02, 63/07, 53/12, 

56/13, 121/16) 

- UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013.o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore 

 

 

 

               Predsjednik povjerenstva           

                        Iva Mičetić, mag.iur. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18755
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18757
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=382
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
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